
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Відповідно до статті 83 Закону України «Про державну службу»                       (далі-Закону) державна
служба припиняється:

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження                        (стаття 84 Закону);

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 Закону);

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін                          (стаття 86  Закону);

4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87  Закону);

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін                         (стаття 88  Закону);

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною її
істотних умов (стаття 43 цього Закону);

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

Зміна керівників або складу державних органів, керівників державної служби в державних органах та
безпосередніх керівників не може бути підставою для припинення державним службовцем державної
служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини першої статті 83 Закону
державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної
плати.

Підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або
його обмеженням є:

1) припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України;

2) набуття громадянства іншої держави;

3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до
адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за вчинення
умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням
функцій держави;

5) наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, передбаченому статтею
32 Закону.

У випадках, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 84 Закону, суб’єкт призначення
зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення
факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом, а у випадку, зазначеному у
пункті 5 частини першої статті 84 Закону, - у порядку, визначеному статтею 32 Закону.

Статтею 85 Закону передбачено припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку
призначення на посаду державної служби.

Так, у разі призначення на посаду державної служби на певний строк державний службовець
звільняється з посади в останній день цього строку.

Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово
відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, звільняється з
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посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього державного
службовця. У такому разі тимчасово відсутній державний службовець зобов’язаний письмово
повідомити керівника державної служби не пізніш як за 14 календарних днів про свій вихід на службу.

 Відповідно до частини 1 статті 86 Закону, державний службовець має право звільнитися зі служби за
власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14
календарних днів до дня звільнення.

 Відповідно до частини 2 статті 86 Закону, державний службовець може бути звільнений до
закінчення двотижневого строку, передбаченого частиною першою цієї статті, в інший строк за
взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке звільнення не перешкоджатиме
належному виконанню обов’язків державним органом.

Суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у строк, визначений у поданій
ним заяві, у випадках, передбачених законодавством про працю.

Закон передбачає припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Так, відповідно до статті 87 Закону підставами для припинення державної служби за ініціативою
суб’єкта призначення є:

1) скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація державного органу,
реорганізація державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної
посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної
служби) у цьому державному органі;

2) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку
випробування;

3) отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання
службової діяльності;

4) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.

Підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення може бути
нез’явлення державного службовця на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або
більш як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування
часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий
строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання.

За державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків,
посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Процедура вивільнення державних службовців на підставі пункту 1 частини першої статті 87 Закону
визначається законодавством про працю.

Звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 87 Закону допускається лише у разі, якщо
державного службовця не може бути переведено на іншу посаду відповідно до його кваліфікації або
якщо він відмовляється від такого переведення.

Державний службовець, якого звільнено на підставі пункту 1 частини першої цієї статті 87 Закону, у
разі створення в державному органі, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної посади,
що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня звільнення має право
поворотного прийняття на службу за його заявою, якщо він був призначений на посаду в цьому органі
за результатами конкурсу.

У разі звільнення з державної служби на підставі пункту 1 частини першої статті 87 Закону
державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної
плати.



Підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від
волі сторін відповідно до статті 88 Закону, є:

1) поновлення на посаді державної служби особи, яка раніше її займала;

2) неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за
наявності медичного висновку, порядок надання якого визначається центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження
дієздатності особи;

4) визнання державного службовця безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

5) обрання на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з дня
набуття повноважень;

6) смерть державного службовця.

Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати
справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно (далі - майно) особі,
уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі. Уповноважена особа
зобов’язана прийняти справи і майно.

Факт передачі справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується
уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом відповідного державного органу
та державним службовцем, який звільняється. Один примірник акта видається державному
службовцю, який звільняється, другий примірник або його копія долучається до особової справи
цього державного службовця.

У разі якщо через невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна створено істотну загрозу
публічним інтересам, особа може бути притягнена до відповідальності згідно із законом.

 

 

Начальник управління кадрової

роботи та державної служби Головного

територіального управління юстиції в

Одеській області                                                                                     І.М. Чумак
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